
Rønde Kunstforenings opgaver er:

• at udbrede interessen for kunst• at organisere udstillinger og
 relaterede arrangementer 
i Rønde-området

• at indkøbe kunstværker til  bort -
lodning

• at arrangere fælles kunstudflugter
Ved at melde dig ind i 
Rønde Kunstforening:

• får du mulighed for at vinde et
unikt kunstværk

• bliver du inviteret til foreningens
ferniseringer

• bliver du løbende orienteret om
andre kulturelle arrangementer 
i området

• får du 10% rabat på kunstværker,
der købes hos de udstillende
 kunstnere

• støtter du et lokalt initiativ

Medlemskab:

• Ved fuldt medlemskab deltager
du i bortlodningen af årets ind-
købte værker. Kontingentet er 
365 kr. årligt.

• Ønsker du at være støttemedlem
uden at deltage i bortlodningen,
koster det 100 kr. om året.

Sådan bliver du medlem:

• kontakt Kunstforeningens
kasserer Lis Nygaard eller

• kontakt et medlem af Kunst-
foreningens bestyrelse eller 

• indbetal kontingentet til:
Djurslands Bank, Reg. nr. 7305
Kontonr. 0001080668

www.roendekunstforening.dk

Formand Helle Hallberg
Baunevænget 41, 8410 Rønde
2484 8757
info@roendekunstforening.dk

Næstformand Hannah Rørbye
Molsvej 116, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 5116

Sekretær Inger Rasmussen
Ravnevej 8, 8410 Rønde
Tlf. 8637 2140 / 2965 3373

Best.medlem Helle Fibiger
Bjerg Thomsensvej 2, 8410 Rønde 
Tlf. 3089 2295

Best.medlem Poul Kjær
Molsvej 24, 8410 Rønde
Tlf. 2143 1644

1. suppl. Merete Christensen
Trimmelbakken 23, 8410 Rønde
Tlf. 3089 3135

Web & layout: Gerda Christophersen
Tronholmvej 5, 8410 Rønde
Tlf. 2082 1734

Ekstern: Kasserer Lis Nygaard
Baunevænget 34, 8410 Rønde
Tlf. 8637 3636
kasserer@roendekunstforening.dk

Rønde Kunstforenings bestyrelse & kasserer:

 

Rønde Kunstforening
i samarbejde med Bregnet Sogns Kunstudvalg

UDSTILLING
Jens Henrik Petersen
udstiller 28.10.2016 - 9.01.2017 

FERNISERING
Fredag 28. oktober kl.17.00
i Egegård, Birkevej 39, Rønde



Denne billedserie “De glemte” er et kig tilbage til en tid, hvor dansk
natur og kultur var forbundet i et spirituelt fællesskab. Stumper af
fællesskabet findes i landskaber, oldtidsminder og især i kalkmalerier, 
som – udover kristne referencer – indeholder talrige levn af folketro.
Kalken viser i rigt mål drager, enhjørninge, havfruer, trolde, skræmme-
masker og anden fantasi. 

Ved på kollageform at blande disse elementer bibeholder billederne
en autencitet – fotografiets særlige kendetegn – samtidig med at tids-
rejsen bliver mulig. Måske der herigennem kan skimtes lidt inspiration
til en mulig genbeånding af naturen, en beånding, der kunne tjene
som modvægt til vor tids nyttefilosofi.  Jens Henrik Petersen


